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Subvencions per al pagament al lloguer per a 
persones grans 

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer per facilitar l'accés i la permanència en un 
habitatge en règim de lloguer a persones que, en l'any de la convocatòria, tinguin de 65 anys o 
més en risc d’exclusió social. 

EN TERMINI  

Del 25 de febrer al 29 d'abril de 2022. Ambdós inclosos. 

Beneficiaris:  

Persones físiques que, a l’any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més i que siguin 
titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i 
permanent a Catalunya. 

Requisits: 

1. Tenir la residència legal a Catalunya 
2. Ser titular del contracte de lloguer, de l’habitatge Acreditar la residència legal a Catalunya. 

Cal estar empadronat. 

3. No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a: Demarcació de Tarragona: 550€                     

Exc. per a UC on hi hagi algun membre amb mobilitat reduïda reconeguda, fins a 900€. 
4. Estar en risc d’exclusió social i acreditar uns ingressos de la UC de l’any 2020, no superiors 

a 2,83 vegades l’IRSC. No es demanen ingressos mínims. 
5. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud. 
6. Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, rebut 

emès per la persona administradora de la finca, ingrés en compte o  per Bizum, com a mínim 
a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. No s’accepta cap altre tipus 
de pagament en metàl·lic. 

7. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.  
8. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera 

Import de la subvenció: 

Si l’import de l’ajut és igual a l’import de la renda de lloguer, la quantia de la subvenció serà 
del 40% de l’import de la renda de lloguer, amb un màxim de 2.400€ anuals per habitatge, 
amb un màxim de 200 € i un mínim de 20 € mensuals. 

 

Tramitació: 

De forma telemàtica, sempre que sigui possible, a través de: 

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/22020_Subvencions-lloguer-
gent-gran?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1 

 

 PRESENCIAL: Sempre amb CITA PRÈVIA (Telf: 977 327 155 |Opció. 4) 
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Documentació a presentar: 

• Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans  

• Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya  

 
Per a més informació, consulteu:  
 

https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/convocatories-ajuts-habitatge/subvencions-
lloguer-gent-gran/ 

 
http://www.baixcamp.cat/serveis-a-la-ciutadania---/oficina-comarcal-dhabitatge 
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